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Az Európai Parlament állásfoglalása a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért 
eredményekről szóló 2012. évi jelentésről
(2012/2866(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Tanács 2005. december 16-i határozatára, amely megadta az uniós 
tagjelölt státuszt, és tekintettel az Európai Tanács 2006. június 15–16-i és 2006. december 
14–15-i üléseit követő elnökségi következtetésekre,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 845 (1993) és 817 (1993) számú határozataira, 
az ENSZ Közgyűlésének 47/225 (1993) számú határozatára, valamint az 1995-ös 
ideiglenes megállapodásra,

– tekintettel a Nemzetközi Bíróságnak az 1995. szeptember 13-i ideiglenes megállapodás 
alkalmazásáról szóló ítéletére,

– tekintettel az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusának 329 (2012) 
számú ajánlására,

– tekintettel az elért eredményekről szóló 2012-es bizottsági jelentésre (SEC(2012)0332) és 
a „Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2012–2013” című, 2012. október 10-i 
bizottsági közleményre (COM(2011)0600),

– tekintettel korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel a parlamenti vegyesbizottság 2012. november 4-i 10. ülésére,

– tekintettel az Európai Tanács 2012. december 13-i következtetéseire,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

Általános szempontok

1. ismételten sürgeti a Tanácsot, hogy további késedelem nélkül tűzze ki a csatlakozási 
tárgyalások megkezdésének időpontját;

2. úgy véli, hogy az Európai Tanács következtetései, amelyeket 2013. júniusi időkorláttal 
történő határozathozatal céljából egyhangúan hagytak jóvá a Bizottság további jelentése 
alapján, valódi előrelépést jelent; gratulál a bővítésért felelős biztosnak 
kezdeményezéseiért és felhívja, hogy az általa készítendő jelentésben térjen ki a 
bővítéshez nem kapcsolódó költségek kiértékelésére; ösztönzi az Athén, Szófia és Szkopje 
közötti diplomáciai jegyzékváltások folytatását, és felhívja a feleket, hogy mutassanak 
elköteleződést a „kölcsönös tiszteleten és barátságon alapuló jószomszédi viszonyok” 
kialakítása felé; felhívja az ír elnökséget, hogy a kielégítő eredmény elérése érdekében 
folytassanak intenzív diplomáciai fellépést;
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3. határozott meggyőződése, hogy a tárgyalások megkezdése már önmagában is jelentősen 
ösztönözheti a reformokat és a jószomszédi viszonyok kedvező alakulását;

4. úgy ítéli meg, hogy a magas szintű csatlakozási párbeszéd fontos szerepet töltött be a 
jelenlegi vitás helyzet javításában; üdvözli az azonosított politikai területek 75%-án elért 
teljes, vagy részleges előrelépéseket; hangsúlyozza, hogy a magas szintű csatlakozási 
párbeszéd nem a tárgyalások pótlására szolgál;

5. aggodalmát fejezi ki az etnikumok közötti kapcsolatokban az év során előtérbe került 
érzékeny kérdésekkel kapcsolatban; úgy véli, hogy a soknemzetiségű békés társadalom 
irányába történő fejlődésben alapvető szerepet játszik a megerősödött politikai párbeszéd;

6. üdvözli az ohridi keretmegállapodás végrehajtásáról szóló kormányzati jelentést; ösztönzi 
a kormányt, hogy mihamarabb térjen rá a felülvizsgálat következő szakaszára; 

7. üdvözli 2011–14. évi decentralizációs programot, és felszólít a regionális fejlesztésre 
vonatkozó törvény teljes körű végrehajtására;  ösztönzi a kormányt, hogy folytassa a 
pénzügyi decentralizációt törekedve arra, hogy középtávon a GDP 9%-át a helyi és 
regionális hatóságok költsék el; elismerését fejezi ki a kormánnyal partnerségben működő 
UNDP által folytatott munka iránt, amely célja, hogy a helyi önkormányzat kapacitását 
építse;

8. üdvözli a kormány soknemzetiségű oktatási projektjét és felszólítja az összes iskolát, hogy 
kövesse a kumanovai iskolák példáját, amelyek célkitűzése, hogy felszámolják a 
különböző etnikumú közösségek elkülönített oktatását;

Az országnévvel kapcsolatos kérdés

9. továbbra is sajnálatosnak tartja, hogy a Görögországgal folytatott névvita mindmáig 
akadályt gördít az ország uniós tagállammá válásának útjába; egyetért az Európai 
Tanáccsal abban, hogy az országnévvel kapcsolatos kérdést késedelem nélkül véglegesen 
meg kell oldani mindkét fél részéről;

10. ismételten sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az EU-Szerződéseknek megfelelően 
kezdjék meg egy általánosan alkalmazandó választottbírósági eljárás kidolgozását, 
melynek célja a csatlakozni kívánó országok és tagállamok közötti kétoldalú kérdések 
rendezése;

11. örömmel fogadja a „macedón” kifejezés használatát a 2012-es helyzetjelentésben, ahogy 
az általánosan használt az ENSZ-ben, tiszteletben tartva a különböző nyelveket, 
identitásokat és kultúrákat az országon belül;

Politikai kritériumok

12. egyetért a Bizottság azon megállapításaival, miszerint az ország továbbra is eleget tesz a 
politikai kritériumoknak;

13. felszólít a Parlament kormány fölött gyakorolt ellenőrző szerepének és a választási 
kódexnek a megerősítésére, valamint a politikai pártok finanszírozásának átláthatóbbá 
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tételére az EBESZ/ODIHR ajánlásainak teljes körű végrehajtása érdekében;

14. örömmel fogadja az új közigazgatási jogszabályt; +további erőfeszítésekre szólít fel az 
átláthatóság, a pártatlanság, a professzionális közigazgatás, valamint az érdemeken 
alapuló szolgálatba való felvétel biztosítása érdekében;

15. további erőfeszítésekre szólít fel a bírói testület függetlenségének és pártatlanságának 
gyakorlatban történő biztosítása érdekében; fontosnak véli a bírák felmentéséhez 
szükséges feltételek egyértelműsítését a bírói függetlenség kockázatának kiküszöbölése 
érdekében; üdvözli a bírósági ügyek terén tapasztalható elmaradás csökkentésre irányuló 
előrelépéseket, azonban sürgeti azon intézkedések megtételét, amelyek a legfelsőbb 
bíróság és a közigazgatási bíróság késedelmeit csökkentik; sürgeti a bírósági hálózat 
fokozatos racionalizálását;

16. üdvözli a korrupció elleni küzdelem jogi keretének erősítését, azonban aggodalmát fejezi 
ki az iránt, hogy a korrupció továbbra is elterjedt; további erőfeszítések megtételét sürgeti 
a magas szintű ügyekben hozott ítéletek alapos elemzése érdekében; örömmel fogadja az 
EBESZ által támogatott korrupcióellenes programot, nevezetesen a PrijaviKorupcija.org 
projektet, amely keretében lehetővé válik a korrupciós esetek sms-ben történő bejelentése, 
továbbá üdvözli tíz polgármester nyilatkozatát arról, hogy községükben a korrupcióval 
szemben semmilyen toleranciát nem tanúsítanak;

17. üdvözli a hírnévrontás bűncselekményi mivoltának eltörlését, és a szólásszabadsággal 
kapcsolatos kérdésekre vonatkozó, a kormány és az újságírók között folytatott párbeszéd 
megerősítését; mindazonáltal aggódik, amiért az ország 26 hellyel esett vissza a 
Riporterek Határok Nélkül által készített sajtószabadság-rangsorán, és további 
erőfeszítésekre szólít fel az újságírói szakmai szabványok erősítése, a tömegtájékoztatás 
sokszínűségének elősegítése, a közszolgálati műsorszolgáltatás függetlenítése és a médián 
belüli tulajdonviszonyok átláthatósága érdekében; támogatja az internet cenzúrája ellen 
küzdelmet folytató közösségi médiában tevékenykedő aktivistákat;

18. üdvözli a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről szóló új jogszabályt, a nemek 
esélyegyenlőségén alapuló költségvetési tervezésről szóló stratégiát, a roma integrációról 
szóló cselekvési terv számára kiutalt alapot és a roma lakhelyek törvényesítését segítő 
projektet; üdvözli a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI) 
személyek számára újonnan megnyitott támogató hivatalt, de aggódik az ellene 
megnyilvánult vandalizmus miatt; felhívja a minisztereket és hivatalnokokat, hogy 
nyilvánosan ítéljék el az LMBT ellen irányuló hátrányosan megkülönböztető magatartást, 
és vállaljanak kötelezettséget a Szerződésben megnevezett valamennyi alapon történő 
megkülönböztetésmentességért; úgy véli, a roma kérdést nem szabad mentségként 
használni a más uniós országba történő vízummentes utazás érdekében;

19. miközben örömmel fogadja a parlamentben részt vevő női politikusok néhány uniós 
államhoz viszonyított magas számát, továbbra is aggódik a nők munkaerőpiacon való 
alacsony részvétele miatt; felszólítja a hatóságokat, hogy erősítsék a fogyatékkal élő, 
utcára került, kábítószert használó, valamint szexuálisan zaklatott, családon belüli erőszak 
vagy emberkereskedelem áldozatául esett gyermekek ellátására irányuló szolgáltatásaikat,

20. üdvözli a Bizottság által a hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelem terén elért 
eredményeket; teljes foglalkoztatottságra szólít fel, és úgy véli, hogy ennek az 
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esélyegyenlőségi testületek európai hálózata általi elfogadása példaként szolgál más 
ügynökségek és szervezetek számára a kapcsolódó európai hálózatba történő 
integrációhoz; 

Civil társadalom

21. úgy véli, hogy olyan politikai kultúra kialakítása, amelyben a független civil társadalom 
többféle szemléletmódját egyaránt tiszteletben tartják, kulcsfontosságú az ország további 
demokratikus fejlődése érdekében; felhívja a civil társadalmi szervezeteket, hogy 
biztosítsák saját függetlenségüket, és növeljék a közös projektek intenzitását, amelyek 
egyaránt előnyösek a szomszédos országok civil társadalmi szervezetei számára és 
Európa-szerte általánosságban; 

22. üdvözli a civil társadalmi szervezetekkel a jogi segítségnyújtásról és alapítványokról szóló 
jogszabályok módosításáról folytatott konzultációt; felszólít a civil társadalmi 
szervezetekkel való teljes körű és kellő időben történő, az összes vonatkozó politikai 
kezdeményezésről és az átlátható módon kiválasztott civil társadalomfigyelő tagok összes 
illetékes kormányzati munkacsoportba történő integrációjáról szóló konzultációra;

23. úgy véli, az Előcsatlakozási Támogatási Eszközről (IPA) készített parlamenti tanulmány 
arról tanúskodik, hogy szükség van a kormány civil társadalmakkal való „partnerségre” 
irányuló célkitűzés iránt való elköteleződésére, valamint társfinanszírozás biztosítása 
érdekében szükség van nemzeti alapok létrehozására, hogy a civil társadalmi szervezetek 
teljes körűen részt vehessenek az Unióval kapcsolatos programokban;   felszólítja a civil 
társadalmi szervezeteket, hogy teljes mértékben vegyenek részt a következő IPA 
programozási döntéseiben, és alapjaik minimum 15%-át nekik biztosítsák;

Gazdasági kérdések

24. elismerését fejezi ki az országnak a makrogazdasági stabilitás fenntartásáért; rámutat 
azonban a külföldi beruházások tekintetében bekövetkezett globális gazdasági visszaesés 
negatív hatásaira;

25. aggódva jegyzi meg, hogy a munkanélküliség továbbra is nagyon magas, és a fiatal 
munkanélküliek száma világviszonylatban az egyik legmagasabbnak számít; üdvözli az 
ILO tisztességes munkaprogramjával együtt készített cselekvési tervet, amely a fiatalok 
foglalkoztatására irányul; felszólítja a kormányt, hogy építsen az európai szakszervezetek 
által szervezett közös képzésekre annak érdekében, hogy a szociális partnerek minél 
jobban bekapcsolódhassanak a társadalmi párbeszédekbe;

Jószomszédi kapcsolatok, regionális és nemzetközi együttműködés

26. örömmel fogadja, hogy az ország jelenleg a délkelet-európai együttműködési folyamat 
elnöke, amely tanúskodik az erős európai ütemterv, a jószomszédi kapcsolatok és a 
befogadás iránti elköteleződéséről;  megerősíti, hogy az EU szempontjából fontosnak 
tartja, hogy támogassa a régió összes országának csatlakozását;  úgy véli, hogy a „nyugat-
balkáni” felfogásról a „délkelet-európai” felfogásra történő átváltás nagyban hozzájárulhat 
ehhez a törekvéshez;
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27. örömmel fogadja az ország EUFOR/Althea misszióban való részvételét és a 
megállapodást, amely bevonja az országot a KBVP válságkezelési műveleteibe; felkéri az 
országot, hogy teremtse meg az összhangot a Nemzetközi Büntetőbíróságra vonatkozó 
uniós állásponttal;

°
°      °

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az ország kormányának és 
parlamentjének.


